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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Giuộc, ngày           tháng  11  năm 2020

GIẤY MỜI 
Tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 11 năm 2020

Kính gửi: 
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo;
- Hiệu trưởng các trường Tiểu học;
- Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở;
- Hiệu trưởng các trường Tiểu học và Trung học cơ sở.

Căn cứ Kế hoạch năm học 2020 – 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
Nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm các nội dung, chương trình, hoạt động công tác từ 
đầu năm học  đến nay và các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. 
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị giao ban tháng 11 năm 2020 bằng 
hình thức trực tuyến như sau:

1. Thời gian:  Ngày 07/11/2020 (Thứ bảy); bắt đầu từ 7 giờ 30 phút.
2. Thành phần, địa điểm:
a) Điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tại phòng họp trực tuyến Hội 

trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc.
- Chủ trì:  Ông Lương Bá Tuệ –Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Các Phó Trưởng phòng, Các Chuyên viên Phòng GD&ĐT.
b) Điểm cầu cấp trường: Tại phòng họp trực tuyến các trường trong huyện, 

thành phần gồm:
+ Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;
+ Chủ tịch Công đoàn trường và các tổ khối trưởng các khối (nhờ Hiệu 

trưởng các trường mời giúp).
3. Nội dung: Họp đánh giá, rút kinh nghiệm các nội dung, chương trình, hoạt 

động công tác tháng 9, 10 và một số công tác trọng tâm tháng 11, 12 năm học 
2020- 2021.

4. Về công tác chuẩn bị
Giao chuyên viên CSVC Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị phòng họp 

trực tuyến tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo và phối hợp với VNPT Cần 
Giuộc kiểm tra phương tiện kỹ thuật, đường truyền, đảm bảo an toàn, thông suốt 
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quá trình phục vụ hội nghị, các chuyên viên tham mưu các ý kiến, đề xuất chương 
trình, tài liệu.

Giao Hiệu trưởng các trường:
- Chuẩn bị phòng họp trực tuyến tại điểm cầu cấp trường, thực hiện kết nối 

kiểm tra phương tiện kỹ thuật, đường truyền vào 15 giờ ngày 06/11/2020 (Thứ 6) 
để đảm bảo an toàn, thông suốt quá trình phục vụ hội nghị; 

- Phân công người phụ trách sắp xếp, bố trí  và chuẩn bị những điều kiện cần 
thiết khác phục vụ hội nghị ở điểm cầu của đơn vị mình.

- Chuẩn bị nội dung phát biểu (nội dung phát biểu ngắn gọn, tập trung, có đề 
xuất hướng giải quyết. Trong quá trình hội nghị diễn ra, nếu các đơn vị có ý kiến 
muốn phát biểu, Hiệu trưởng nhà trường đăng ký trực tiếp với chủ trì hội nghỉ để 
được sắp xếp mời phát biểu); 

Nhận được Giấy mời trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các thành 
viên có liên quan; Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện/.

Nơi nhận:
- Như kính gởi;
- TP, các PTP;
-  Lưu: VT, TH.              

TRƯỞNG PHÒNG

Lương Bá Tuệ
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